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Neus Roura i Serra, Oficial Major de la Diputació de Lleida i Secretària del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL),

CERTIFICO:
Que segons consta a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local celebrada el dia 11 de novembre de 2021 i, per tant, a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació definitiva, fou aprovat per unanimitat dels seus membres
presents, l’acord que transcrit literalment és com segueix:
“06.- Aprovació, si escau, de l’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2018.04).
“1.- Vist que la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va prendre l’acord
d’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de
serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2018.04), en data
23 de juliol de 2020 i notificat a les empreses licitadores el 24 del mateix mes i any.
2.- Vist que en data 12 i 13 d’agost de 2020 van tenir entrada davant el Registre General d’aquest
consorci mitjançant la plataforma “EACAT”, comunicacions del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en virtut de les quals es posava en coneixement d’aquesta entitat que l’empresa “ROS ROCA
SAU” i “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA”, havien interposat recurs especial en matèria de
contractació contra l’acord d’adjudicació de la Comissió Executiva del CCDL, de data 23 de juliol de 2020
i, en concret, contra els lots 4 i 46 i 43, 45 i 46, respectivament.
3.- Vist que les al·legacions efectuades en relació als lots 45 i 46, respecte al fet que les ofertes
presentades per les empreses proposades com a adjudicatàries dels lots 45 i 46, podrien incórrer en
valors anormals i desproporcionats i que es va ometre el tràmit de sol·licitud d’informació necessària,
previst a l’art. 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP, per tal que l’òrgan de contractació pogués
determinar si efectivament l’oferta econòmica resultava anormal o desproporcionada en relació amb la
prestació i s’hagués hagut d’excloure, o bé, era vàlida i viable.
4.- Vist que s’ha constatat l’omissió del tràmit preceptiu de sol·licitud d’informació a les empreses
adjudicatàries dels lots 45 i 46, i que aquesta omissió podria afectar als lots 12, 14, 16, 18 i 59.
5.- Vist que en data 10 de setembre de 2020, es va dictar Resolució de Presidència 52/2020, mitjançant
la qual es disposava que la Secretaria del Consorci, emetés un informe jurídic sobre l’afectació de
l’omissió del tràmit preceptiu de sol·licitud d’informació per avaluar si les ofertes presentades per les
empreses adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 incorrien en valors anormals o desproporcionats i
sobre les actuacions necessàries a dur a terme.
6.- Vist els antecedents i les consideracions jurídiques contingudes en l’informe jurídic emès per la
Secretaria del CCDL, així com també les conclusions, les quals es transcriuen seguidament:
“Per tot l’exposat, la Secretaria d’aquest consorci estima oportú instar el procediment excepcional de
revisió d’ofici previst a l’article 106.1 de la LPAC, en considerar que l’acord d’adjudicació pel que afecta
als lots 12, 14, 16, 18 i 59 es pot subsumir en la causa de nul·litat de ple dret de l’article 47.1 e) LPAC,
per tractar-se d’un acte dictat prescindint del procediment legalment establert i de les normes que
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contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, atès que s’ha omès
un tràmit de vital importància del mateix, com és el requeriment d’informació de l’article 149.4 LCSP, de
conformitat amb el previst en la clàusula 14 del PCAP de l’Acord marc de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya i que, alhora, aquest tràmit revesteix el caràcter de norma essencial per a la
formació de la voluntat de la mesa de contractació, entenent que aquesta corporació no disposa d’altres
mitjans per a restablir la legalitat infringida.
Així mateix, és important remarcar que nul·litat de l’acord d’adjudicació que es constata en el present
informe té un caràcter parcial, no afectant, per tant, a la resta dels lots objecte de la licitació.”
7.- Vist que en data 1 d’octubre de 2020, la Comissió Executiva del CCDL acordà iniciar l’expedient per a
la revisió d’ofici de l’acord d’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. núm. 2018.04), adoptat per la Comissió executiva del CCDL de data 23 de juliol de 2020 i notificat a
les empreses licitadores el 24 del mateix mes i any, únicament pel que fa als lots 12, 14, 16, 18 i 59, al
concórrer la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) LPAC.
8.- Vist que la Comissió Jurídica Assessora, reunida el 27 de maig de 2021, va emetre el Dictamen
162/2021, pel qual s’informà favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda pel CCDL per a declarar la
nul·litat de ple dret de l’adjudicació a diverses empreses dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya. En aquest sentit, la Comissió Jurídica Assessora va
concloure que l’omissió del tràmit previst en l’article 149.4 de la LCSP era un tràmit essencial, en el
sentit que la seva omissió integrava el supòsit inclòs en la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) de la
LPAC, és a dir, el consistent en l’omissió de tràmits essencials del procediment. Així mateix, la Comissió
Jurídica Assessora, va concloure que com a conseqüència de la declaració de nul·litat parcial de l’acte
d’adjudicació, només en relació amb els lots 12, 14, 16, 18 i 59, calia retrotraure les actuacions al
moment immediatament anterior per fer possible la pràctica del tràmit procedimental omès (el de
l’article 149.4 de la LCSP).
9.- Vist que en data 14 de juliol de 2021 la Comissió Executiva del CCDL acordà la nul·litat de ple dret de
l’acord d’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. núm. 2018.04), adoptat per la Comissió executiva del CCDL de data 23 de juliol de 2020,
al concórrer la causa de nul·litat de l’article 47.1 e) LPAC, a l’haver-se dictat prescindint del
procediment legalment establert i de les normes que contenen les regles essencials per a la formació
de la voluntat dels òrgans col·legiats, atès que s’havia omès un tràmit de vital importància del
procediment, com era el requeriment d’informació de l’article 149.4 de la LCSP i que, alhora, aquest
tràmit revestia el caràcter essencial per a la formació de la voluntat de la mesa de contractació. Així
mateix, s’acordà la retroacció de les actuacions en el moment previ a l’adjudicació dels lots 12, 14, 16,
18 i 59, per tal que, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP, les empreses proposades com adjudicatàries
dels lots referenciats presentessin la justificació de les respectives ofertes econòmiques, atès que
d’acord amb els paràmetres fixats a la clàusula 14 del PCAP aquestes podrien estar incurses en valors
anormals o desproporcionats, tot conservant la resta d’actes i tràmits dictats amb anterioritat a l’acord
d’adjudicació, d’acord amb l’article 51 de la LPAC, per no trobar-se afectats del vici de nul·litat que
porta causa al present procediment i atès que el seu contingut s’hagués mantingut igual de no haver-se
comés l’omissió del tràmit de l’article 149.4 de la LCSP.
10.- Vist que la Comissió Executiva del CCDL acordà, en la mateixa sessió de data 14 de juliol de 2021,
conferir, d’acord amb les previsions de l’article 149 de la LCSP i la clàusula 14a del PCAP, un tràmit
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d’audiència de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que les
empreses proposades com adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59, aportessin tota aquella
informació necessària per poder determinar l’adequació i la viabilitat de les seves ofertes en els lots
corresponents, tenint en compte el baix nivell del preu proposat i la puntuació obtinguda en la resta de
criteris d’adjudicació diferents al preu, la qual era superior a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades.
11.- Vist que les empreses proposades com adjudicatàries van atendre degudament el requeriment,
presentant la documentació que fou requerida, tot justificant l’adequació i la viabilitat de les seves
ofertes tenint en compte els paràmetres següents: l’estalvi derivat del procés de fabricació dels
subministraments oferts i dels serveis prestats; les solucions tècniques adoptades per l’empresa i les
condicions especialment favorables que disposin per subministrar els productes i prestar els serveis; la
innovació i l’originalitat de les solucions proposades per subministrar els productes i prestar els serveis;
el respecte de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social i laboral, i de subcontractació;
i, finalment, la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.
12.- Vist que la Mesa de contractació reunida el dia 28 d’octubre de 2021, i un cop analitzada amb
deteniment tota la informació i documentació presentada per part de les empreses proposades com
adjudicatàries, així com també de l’informe tècnic de valoració emès en data 17 de setembre de 2021,
va acordar per unanimitat acceptar la valoració realitzada segons l’informe tècnic, considerant que les
ofertes presentades que presumptament contenien valors anormals o desproporcionats, poden ser
complertes amb les condicions econòmiques i solucions tècniques plantejades, concloent-se la viabilitat
de les ofertes presentades i la seva no incursió en anormalitat i va acordar proposar a l’òrgan de
contractació acceptar les ofertes.
13.- Vist que els membres de la Mesa de contractació, en la mateixa sessió del dia 28 d’octubre, va
acordar per unanimitat, formular la proposta de classificació i adjudicació d’empreses dels lots 12, 14,
16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de
serveis de manteniment, d’acord amb el detall que seguidament es relaciona:
LOT 12. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA
1. ROMACAR ABS SL (98,80 punts)
2. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (79,17 punts)
3. COVESA VEHÍCULOS SL (62,22 punts)
LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
2. EXCLUSIVAS PONT SA (74,07 punts)
3. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA (71,72 punts)
LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,46 punts)
2. TALLERES AUTOLICA SA (90,00 punts)
3. BILBOTRUCK SL (80,95 punts)
LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET
1. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL (99,60 punts)
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2. TALLERES AUTOLICA SA (87,68 punts)
3. BILBOTRUCK SL (81,35 punts)
LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament)
1. CRONORENT SL (97,50 punts)
2. ALD AUTOMOTIVE SAU (89,92 punts)
3. TRANSTEL SA (81,17 punts)
14.- Vist que ha quedat acreditat per part del licitador proposat com a adjudicatari dels lots 43, 45 i 46,
que ha estat presentada la documentació a la que fa referència l’apartat segon de l’article 150 de la
LCSP.
15.- Vist que la Intervenció del CCDL ha emès informe de fiscalització previ a l’adjudicació favorable.
Per tot l’exposat i a l’empara de les facultats que té atribuïdes aquesta Presidència, es proposa a
aquesta Comissió, l’adopció dels següents,
A C O R D S:
Primer.- Adjudicar els lots 12, 14, 16, 18 i 59 de l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica
i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2018.04), a favor de les empreses que es relacionen seguidament, un cop evacuat
adequadament el tràmit de l’article 149 de la LCSP i la clàusula 14 del PCAP:
- LOT 12. VEHCLE FURGONETA DIÈSEL PETITA: ROMACAR ABS SL
- LOT 14. VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN: ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL
- LOT 16. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 18. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET: ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
- LOT 59. VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrendament):
CRONORENT SL
Segon.- Notificar a tots els interessats el present Acord, als efectes escaients, tot fent-los avinent que la
formalització del contracte corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 153.3 de la LCSP,
al ésser susceptible de recurs especial en matèria de contractació (article 44.1 de la LCSP), no podrà
efectuar-se abans que transcorrin quinze dies hàbils des de que s’hagi practicat la notificació del
present acord a tots els interessats.
Tercer.- Publicar l’anunci de formalització del contracte d’aquest Acord marc al Diari Oficial de la Unió
Europea, dins el termini legalment establert, així com en el Perfil de contractant del Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Quart.- Donar compte de l’adopció d’aquest acord a l’Assemblea General.”

I per que així consti, als efectes legals oportuns, expedeixo el present certificat per ordre i amb el vist i
plau de la Presidència, a Barcelona, a la data de la signatura electrònica.
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Vist i plau,
La secretària del CCDL i
Oficial Major de la Diputació de Lleida

El President

Neus Roura i Serra

Lluís Soler i Panisello
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